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Az új igus polimer menetes anyával a nagy 

terhek is kenésmentesen állíthatók be 

A nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz készült kopásálló 

dryspin menetes anya költséghatékony alternatívát jelent a 

golyósorsókkal szemben 

 

Műanyagból és nagy terheléshez? Az igus ezúttal bebizonyította, hogy az 

új kialakítású orsóanyával megvalósítható ez a kombináció. A 

fröccsöntött polimer dryspin JGRM anya költséghatékony alternatívát 

kínál a golyósorsóanyákkal szemben. Az új kenésmentes és kopásálló 

kialakítás nagy terhek mozgatásához is alkalmas. Nagyobb axiális 

terhelés esetén az új orsóanya rozsdamentes acél nyomólappal ellátott, 

nagy igénybevételhez tervezett „Heavy Duty” változatban is kapható. 

 

Legyen szó építőipari gépekről, aktuátorokról vagy éppen napkövető 

napelemforgató rendszerekről, a csavarorsóknak számos különféle 

alkalmazásban kell nagy terheket mozgatniuk biztonságosan és megbízhatóan. 

Az igus pedig éppen az ilyen alkalmazásokhoz fejlesztette ki legújabb menetes 

anyáját. „Az új JGRM erős alternatív megoldást kínál a golyósorsóanyákkal 

szemben” – mondta el Thorben Hendricks, az igus GmbH orsótechnológiával 

foglalkozó részlegének vezetője. „Az anya új kialakítása úgy osztja el a radiális 

és az axiális terhelést, hogy a hagyományos peremes orsóanyákkal szemben 

a nagyobb erők is elnyelhetők legyenek.” Az új típus a golyósorsók 

csatlakoztatási méretein és menetemelkedésén alapul, ezért könnyen 

cserélhető. Az anya többféle módon is beszerelhető: Fel- és lecsavarozható, 

illetve furatba is szerelhető. A menet-központosító csap, a kulccsal ellentartható 

formájú felület révén az elforgást megakadályozó funkció, valamint a négy M6-

os belső kulcsnyílású csavar használata megkönnyíti a beszerelést. Az anya az 

igus kölni üzemében fröccsöntéssel készül, ezért nagyon könnyű és 

költségtakarékos. A polimer orsóanyák feleannyiba kerülnek, mint a 

golyósorsós rendszerek. A nagy teljesítményű iglidur J polimerek 

használatának köszönhetően az anya súrlódási együtthatója nagyon alacsony. 

Mivel nincsenek golyók, a menetek peremei pedig le vannak kerekítve, a 

csavarorsó rendkívül finoman működik. Ráadásul a száraz kenőanyagok 
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használatának köszönhetően az orsóanya nem igényel külső kenést, amelyből 

a kenőanyag visszakerülne a környezetbe. „Olyan karbantartásmentes 

megoldást kínálunk ügyfeleinknek, amely ellenáll a pornak és a 

szennyeződéseknek” – emelte ki Hendricks. 

 
 
Erős igénybevételre tervezett változat a nagyobb axiális terhek 

biztonságosabb mozgatásához 

A nagyobb axiális terheléshez az igus kifejlesztette a JGRM orsóanya 

rozsdamentes acél nyomólappal ellátott, nagy igénybevételhez tervezett 

változatát is. A peremméret azonban változatlan maradt. A rozsdamentes 

acélból készült nyomólapot az anyára szerelik fel, hogy megnövelje a 

teherfelvevő felületet az erő elosztása érdekében. A csavarfejek pedig már nem 

a műanyaggal érintkeznek. A vállalat saját 3800 négyzetméteres kísérleti 

laboratóriumában végzett tesztek szerint a nagy igénybevételhez készült 

„Heavy Duty” változat akár 6 MPa-t is képes elnyelni, és akár 50 százalékkal 

nagyobb terhelést is elbír, mint egy hasonló műanyag peremes anya. Az új 

orsóanya minden menettípushoz kapható 14–20 milliméteres átmérővel. A 

leghatékonyabban pedig az igus szabadalmaztatott aszimmetrikus dryspin 

csavarorsóján működik. 

 
Ebből a videóból többet is megtudhat a dryspin csavarorsó-technológiáról:  

https://youtu.be/sM3WPNemN8Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/sM3WPNemN8Y
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Képaláírás: 
 

 

PM4820-1-es számú kép 

Az új, költséghatékony és kenésmentes, fröccsöntött, nagy igénybevételre 

tervezett dryspin anya rozsdamentes acélból készült nyomólappal felszerelve 

akár 6 MPa terhelést is elbír. (Forrás: igus GmbH) 
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KAPCSOLAT: 
 

igus® Hungária Kft. 
Ipari Park utca 10 
1044 Budapest 
Tel. 1/306-6486 
Fax 1/431-0374 
info@igus.hu 
www.igus.hu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sajtókapcsolat: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

AZ IGUS -RÓL: 
 
Az igus GmbH világszerte vezető gyártó az 
energialánc-rendszerek és a polimer-
siklócsapágyak terén. A kölni székhelyű családi 
vállalat 35 országban tevékenykedik és kereken 
4.150 főt foglalkoztat világszerte. 2019-ban az 
igus a motion plastics, azaz a mozgatott 
alkalmazásokhoz szolgáló műanyag 
komponensek területén 764 millió eurós 
árbevételt ért el. Az igus üzemelteti a legnagyobb 
tesztlaborokat és gyárakat az ágazatban, hogy 
vevőinek újszerű és személyre szabott 
termékeket és megoldásokat tudjon a legrövidebb 
időn belül felkínálni. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az "igus", ”Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", ”drygear”, "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", ”ibow”, 
”igear”,  "iglidur", "igubal", ”kineKIT”, "manus", "motion 
plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", ”ReBeL”, "speedigus", 
"tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros" 
márkanév Németországban és esetenként 
nemzetközileg védett. 

 
 

 


